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Europos kibernetinio saugumo mėnuo. Susivienijus kovoti su 

grėsmėmis kibernetiniam saugumui 

 
2017 m. spalis yra Europos kibernetinio saugumo mėnuo, o šiemet minimos 5-osios 
Europos kibernetinio saugumo mėnesio kampanijos metinės.. 

Europos kibernetinio saugumo mėnesį visoje Europoje įvyks daugiau kaip 300 renginių saugumui internete 
didinti: konferencijos, praktiniai seminarai, mokymo kursai, susitikimai, bendri pristatymai vartotojams, 
interneto kampanijos ir pan. 2017 m. kampanijos ašis – kibernetinis saugumas darbo vietoje, valdymas, 
privatumo ir duomenų apsauga, kibernetinis saugumas namuose ir kibernetinio saugumo įgūdžiai.  
 
2017 m. rugsėjo 29 d. Talino technologijos universiteto surengtame atidarymo renginyje Taline susirinkę ES 
viešojo sektoriaus, įmonių, nacionalinių koordinavimo grupių ir akademinės bendruomenės atstovai dalijosi 
įžvalgomis apie kibernetinio saugumo rekomendacijas ir patarimus. Geriausi kibernetinio saugumo specialistai 
aptarė saugumo temas, kurios bus nagrinėjamos kiekvieną Kibernetinio saugumo mėnesio savaitę. Renginio 
organizatoriai – Estijos Kompiuterinių incidentų tyrimo tarnyba, Talino technologijos universitetas ir ENISA. 

 

 

 
Kas vyks Europos kibernetinio saugumo mėnesį (#CyberSecMonth)  
Europos kibernetinio saugumo mėnesio renginiai vyks visą spalį visoje Europoje. Kiekvieną savaitę dėmesys 
bus skiriamas vis kitai temai: 
1-oji savaitė. Spalio 2–6 d. Kibernetinis saugumas darbo vietoje 
2-oji savaitė. Spalio 9–13 d. Valdymas, privatumo ir duomenų apsauga  
3-ioji savaitė. Spalio 16–20 d.: Kibernetinis saugumas namuose  
4-oji savaitė. Spalio 23–27 d.: Kibernetinio saugumo įgūdžiai 

Už bendrąją skaitmeninę rinką atsakingas Europos Komisijos pirmininko pavaduotojas Andrusas 
Ansipas teigė: „Kibernetinis saugumas yra skaitmeninio pasaulio kertinis akmuo; tai kiekvieno iš mūsų 
bendra atsakomybė kiekvieną dieną. Džiaugiuosi šiomis bendromis pastangomis didinti informuotumą 
apie kibernetinį saugumą ir imtis konkrečių veiksmų visoje Europoje.“ 

Už skaitmeninę ekonomiką ir skaitmeninės visuomenės reikalus atsakinga Komisijos narė Mariya 
Gabriel pareiškė: „Tik būdami gerai informuoti ir turėdami tinkamų įgūdžių žmonės savo profesiniame 
ir privačiame gyvenime galės numatyti skaitmeninius pavojus ir tinkamai į juos reaguoti. Europos 
kibernetinio saugumo mėnuo yra puiki galimybė papildyti mūsų planus, kad ES kibernetinė erdvė būtų 
saugesnė“. 

ENISA vykdomasis direktorius prof. Udo Helmbrechtas teigė: „Jau penktus metus ENISA kartu su 
Komisija ir valstybėmis narėmis rengia Europos kibernetinio saugumo mėnesį. 2017 m. Europos 
kibernetinio saugumo mėnuo suvienys specialistus iš visos Europos Sąjungos, padėsiančius apie 
kibernetinio saugumo problemas geriau informuoti paprastus vartotojus. Šis renginys – galimybė 
visiems priminti, kokie svarbūs kibernetinio saugumo įgūdžiai, ir tai, kad „kibernetinis saugumas yra 
bendra visų atsakomybė. Sustok. Pagalvok. Junkis.“ 
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Spalio mėnesį ENISA ir Europos Komisijos Ryšių tinklų, turinio ir technologijų generalinis direktoratas, 
siekdami didinti informuotumą pagrindinėmis mėnesio temomis, skelbs trumpus atitinkamos tematikos 
vaizdo įrašus ir organizuos renginius bei veiklą. Norėdami sužinoti, kokie renginiai vyksta jūsų mieste, 
ieškokite jų interaktyviajame žemėlapyje! Be to, ši kampanija tarptautinė: sužinokite apie Nacionalinį 
informavimo apie kibernetinį saugumą mėnesį ir Nacionalinę informavimo apie kibernetinį saugumą 
kampaniją „Sustok. Pagalvok. Junkis“, organizuojamą Jungtinėse Valstijose.  2017 m. spalio 3 d. Amerikos 
valstybių organizacija (AVO) kartu su Nacionaliniu kibernetinio saugumo aljansu, JAV Vidaus saugumo 
departamentu ir agentūra „Public Safety Canada“ Vašingtone paskelbs Pasaulinio kibernetinio saugumo 
mėnesio pradžią.  
 
Europos kibernetinio saugumo mėnesio svetainėje vartotojai gali rasti patarimų 23 kalbomis, informacinės 
medžiagos ir kt. Taip pat gali pasitikrinti žinias dalyvaudami internetinėje kibernetinio saugumo viktorinoje 
23 kalbomis. Be to, šioje specialioje svetainėje vartotojai gali rasti kiekvienos valstybės narės Europos 
kibernetinio saugumo mėnesio koordinatorių tvarkomą duomenų saugyklą. 
 
Dar vienas patarimas: nepamirškite pasidomėti artėjančiu renginiu „2017 m. kibernetinio saugumo iššūkiai“, 
kuris spalio 30 d. – lapkričio 3 d. vyks Ispanijoje ir kurio metu jauni talentai iš visos Europos megs ryšius ir 
bendradarbiaus, o galiausiai – išsiaiškins, kas turi geriausius kovos su kibernetiniais išpuoliais ir apsaugos nuo 
jų įgūdžius!  

 
Pagrindiniai faktai  
Europos kibernetinio saugumo mėnesio renginius organizuoja Europos Sąjungos tinklų ir informacijos 
apsaugos agentūra (ENISA), Europos Komisija ir daugiau kaip 300 partnerių (vietos valdžios institucijų, 
vyriausybių, universitetų, idėjų inkubatorių, nevyriausybinių organizacijų ir profesinių asociacijų) iš visos 
Europos. Kaip ir pernai ENISA, siekdama didinti informuotumą apie interneto saugumą ir skatinti švietimą, 
bendradarbiauja su Europolu (Europos kovos su elektroniniu nusikalstamumu centru – EC3), Estijos 
Kompiuterinių incidentų tyrimo tarnyba ir Talino technologijos universitetu. 
 
ENISA dėkoja savo instituciniams partneriams Europolo Europos kovos su elektroniniu nusikalstamumu 
centrui (EC3), Estijos Kompiuterinių incidentų tyrimo sistemų tarnybai ir Talino technologijos universitetui 
už aktyvų dalyvavimą ir bendradarbiavimą rengiant Europos kibernetinio saugumo mėnesio renginius. 
 
„Kibernetinis saugumas – bendra atsakomybė. Sustok. Pagalvok. Junkis.“ Sekite kampaniją tinkle Twitter: 
@CyberSecMonth #CyberSecMonth, #OctoberNIS 
 
Naudingos nuorodos: 
Bendrosios skaitmeninės rinkos strategija 
Kibernetinis saugumas bendrojoje skaitmeninėje rinkoje 
Europos kibernetinio saugumo mėnesio vaizdo įrašas (2016 m.) 
Kibernetinio saugumo ambasadorių istorijos 
Europos kibernetinio saugumo iššūkiai 
 
Dėl interviu ir kitų klausimų spaudos atstovai gali kreiptis: 
Dėl Europos kibernetinio saugumo mėnesio kreipkitės adresu press@enisa.europa.eu 
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Visas partnerių sąrašas pateikiamas adresu https://cybersecuritymonth.eu/about-ecsm/partners 
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